VELKÉ PAVLOVICE

ohlédnutí za rokem 2013

LEDEN
•
•

•

Výtěžek sbírky pod vánočním stromem ve
výši 10 200,- Kč byl věnován dětem do Dětského domova v Mikulově. Do celostátní
Tříkrálové sbírky naši občané přispěli částkou 66 043,-Kč.
Plesovou sezónu zahájila Velkopavlovická
chasa, která na krojovém plese zatančila,
v podání 24 párů, Českou besedu. Druhý
v pořadí byl ples myslivců, již tradičně krásně vyzdoben a doplněn bohatou tombolou
úlovků myslivců.

•
•

•
•

•

Gymnázium Velké Pavlovice dne 10. ledna přivítalo v rámci Dne otevřených dveří
budoucí uchazeče o studium, jejich rodiče
i ostatní zájemce o prohlídku střední školy.
Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 se v České republice konala historicky první přímá volba prezidenta. Ve Velkých Pavlovicích se po
I. kole voleb umístil na prvním místě Miloš
Zeman, na druhém Jan Fischer a na třetím
Jiří Diensbier. Ve II. kole voleb ve dnech 25.
a 26. ledna volili občané dva kandidáty –
Miloše Zemana a Karla Schwarzenberga.
Vítězem ve Velkých Pavlovicích i v rámci
České republiky se stal Miloš Zeman.
Ekostavby Brno ve druhé polovině ledna
opět zahájily práce na II. etapě budování
Biocentra Zahájka.

•
•

•

•
•

Vinařský ples zasvěcený nejen tanci, hudbě, ale taky vínu uspořádal spolek vinařů
Víno z Velkých Pavlovic.

Velké Pavlovice a Modré hory byly prezentovány jako turistické cíle na veletrhu cestovního ruchu – Regiontour 2013. Tradičně
největší zájem byl o cykloturistické, vinařské
a folklorní akce.

ÚNOR
V základní škole proběhl zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2013/2014.
Začátkem měsíce února stavební firma
dokončila hrubou stavbu bytů pro seniory
v ulici Bří Mrštíků.
Dodavatel stavebních prací na projektu Biocentra Zahájka - Ekostavby Brno pracoval na
hloubení největšího jezírka. Sedm z devíti je
již hotovo. Nová jezírka se velmi rychle naplnila vodou a začala plnit svůj účel.
Pracovníci služeb města pracovali na údržbě
okolí polních cest. Vyřezávali křoviny zasahující do cesty a likvidovali samičí rostliny
invazivní dřeviny Pajasanu žláznatého.

Studenti gymnázia uspořádali dne 22. února v pořadí již 9. Studentský ples gymnázia.
Polonézu s nimi nacvičil taneční mistr Zdeněk Chlopčík, který se také ujal moderování
večera. Hudební doprovod zajistila kapela
ŠAJTAR z Ostravy.
Srážkový deficit se, po katastrofálním suchu,
které postihlo náš region na podzim roku
2011, které pokračovalo až do léta 2012,
pomalu vyrovnal. Od 1. ledna do 28. února
spadlo 94,05 mm srážek. Tento stav byl příznivým především pro zemědělce.

•

BŘEZEN

•

Karnevalové veselí, u nás řečené Šibřinky,
rozparádilo děti na maškarní diskotéce.
Předchozí večer (2. března), mnohdy až do
brzkého ranního kuropění, patřil dospělým.

•

Sál sokolovny byl zasvěcen bláznivému světu
fantazie bez hranic a zábran. Pestrou plesovou sezónu ukončili přátelé country na bále,
kterým k tanci hrála kapela Jižané.
Před nástupem vegetačního období pracovníci služeb města pokračovali v terénních
úpravách, údržbě a čištění mezí od náletových dřevin a Pajasanu žláznatého v trati Šperky, Bedříšky a prořezali třešňové
stromořadí kolem cesty ve viniční trati Bojanovska.
Základní škola Velké Pavlovice si dne 9. března připomněla 120. výročí od založení nové
školy a 1 150 let od příchodu věrozvěstů
Cyrila a Metoděje na Moravu. Otevřela dveře všem zájemcům z řad široké veřejnosti,
kteří si mohli mimo jiné prohlédnout i starodávnou třídu z časů našich prababiček, ze
začátku 20. století, i moderně vybavené třídy
současnosti.

•

•

•
•

Vinařství Baloun získalo stříbrnou medaili na
první z okruhu nejprestižnějších světových
soutěží vín této sezony - VinaliesInternationales.
V lokalitě Padělky panoval čilý stavební ruch.
V bytech pro seniory zahájila subdodavatelská firma Štambacher, s.r.o. vodoinstalatérské práce.

•

•
•

Ve Šlechtitelské stanici vinařské, jejímiž
vlastníky se stali manželé Poliakovi, se intenzivně pokračovalo na druhé etapě přestavby
celého areálu. Po dokončení provozní budovy na zpracování hroznů, výrobu, lahvování
a expedici vína, bylo započato se stavbou
penzionu.
V Biocentru Zahájka byly vybudovány suché
zídky pro ještěrky, střevlíky, nejrůznější druhy blanokřídlého hmyzu, čmeláky a slepýše.
O Velikonoční neděli, 31. března, nasněžilo
téměř 10 cm sněhu.

•
•
•

•

DUBEN
•

•
•

Ekocentrum Trkmanka uspořádalo další
z cyklu přednášek s názvem „Osvětové úterky“, tentokráte na téma proměny krajiny.
Historii a současnost krajiny Velkopavlovicka návštěvníkům přiblížila paní Marie Šmídová a pan Stanislav Prát.
Šampionem Místní výstavy vín ČZS roku
2013 byl zvolen Ryzlink rýnský Zdeňka Bálky z Velkých Pavlovic.
Již pátý ročník JARNÍ ŠLAPKY, aneb otevření turistické sezóny, byl odstartován 13. dubna. Při této příležitosti byla otevřena nová naučná turistická stezka Zastavení v kraji vína
a meruněk.

26 stromů bylo vysazeno v parku u Trkmanky
a ve stromořadí kolem cest v rámci projektu „Rodina adoptuje svůj strom“. Studenti
gymnázia zasadili 16 stromů v Biocentru
Zahájka a v parku u Trkmanky. Během jara
bylo vysazeno celkem 657 stromů a 393 keřů.
Základní umělecká škola Velké Pavlovice
uspořádala již III. ročník populárního koncertu „Hraje a zpívá celá rodina“, na kterém
spolu se žáky ZUŠ vystoupili jejich rodiče,
prarodiče a sourozenci.

ČERVEN

•

ČERVENEC

ZUŠ uspořádala za účasti mládežnických
dechových hudeb z Velkých Pavlovic a okolí
již VI. ročník Festivalu mladých dechovek
Mirka Pláteníka.
Tři dobrovolní hasiči odjeli dne 13. května
na pomoc do zatopené obce Křešice u Litoměřic.
Pracovníci služeb města dokončili poslední
stavební úpravy u kolumbária. Chodník navazující na prostranství před kostelem a hřbitovní bránou byl poslední tečkou při výstavbě
důstojného místa posledního odpočinku.
Výstavbou kolumbária se částečně vyřešil
nedostatek hrobů na hřbitově. Zahájena byla
rekonstrukce chodníku v ulici Ořechová.

•

Ve spodní části ulice Ořechová osadili pracovníci služeb města obrubníky, kterými
vymezili chodník a druhou část určenou pro
parkování vozidel. Položili dlažbu a připravili
výsadbová místa pro stromy.

•
•

•

Do Májových otevřených sklepů se zapojilo
19 vinařství, která návštěvníkům nabídla 250
vzorků bílých, červených a růžových odrůd
vín révy vinné.

•
•

•

I. ročník akce „Ekofestival“ při příležitosti
oslav Světového dne životního prostředí, byl
uspořádán v Ekocentru Trkmanka. Hlavním
tématem byla ekologie, přednášky, tematické
naučné výstavy, kurzy řemesel, výtvarná ekodílnička pro děti i dospělé.

•
•

Vinaři byli úspěšní na prestižní soutěži vín
San Francisco International WineCompetition. Tři bronzové medaile získalo Vinařství
Lacina, dvě stříbrné a dvě bronzové V & M
Zborovský, po jednom kuse stříbra a bronzu
Vinium a.s.
Noční otevřené sklepy přivítali 6. července
návštěvníky ze všech koutů naší vlasti i ze
zahraničí. Za lákavou noční ochutnávkou vín
mohli zavítat do 20 vinařství.
Ekocentrum Trkmanka zahájilo prázdniny
příměstským kurzem pro děti ve věku od 6
do 12 let.
Započaty byly práce na generální opravě
chodníku na Hlavní ulici. Dodavatelskou
firmou se stal Strabag, subdodávky zajistila
firma HaSt z Hustopečí. Na opravu chodníku byla získána dotace ze Státního fondu
dopravní infrastruktury.

•
•

•
•
•

V Biocentru Zahájka byly vybudovány plazníky, poslední z devíti jezírek, vysazeny stromy a keře. Součástí projektu jsou i z vrbové
prutníky. Vysazeny byly řízky domácích druhů košíkářských vrb.
Šedesáté výročí působení paní učitelky Květoslavy Jarošové ve školství oslavili žáci ZUŠ
koncertem ve výstavním sále na radnici.
První meruňky rozkvetly až 19. dubna. Ve
velmi krátké době rozkvetly i všechny ostatní
ovocné stromy.
Pracovníci Služeb města vysadili kolem cesty
mezi vinicemi Bedříška a Bojanovska novou
alej. V překotně rychle postupujícím jaru
stihli vysadit na 100 nových stromů. Dalších

•

ZÁŘÍ

•

V pondělí 2. září byl zahájen nový školní rok.
Do školních lavic poprvé usedlo ve dvou prvních třídách 29 prvňáčků.
Během roku, kdy probíhaly intenzivní práce
na přebudování staré a nevyhovující budovy
Šlechtitelské stanice vinařské, vyrostl v této
části městečka nový moderní Vinařský penzion André, který v rámci dne otevřených dveří
přivítal své první návštěvníky.

•

Naše městečko navštívilo v rámci týdenního
družebního pobytu 35 Francouzů z družební
obce Echenon a blízkého okolí.
„Prázdninové slavnosti hudby aneb pět večerů s různými hudebními žánry“, malý hudební festival, jehož pořadatelem bylo město,
přivítal na podiích v ekocentru a na stadionu
Venkovskou dudáckou muziku Bedrník, skupinu Poutníci, alternativní cimbálovou muzika Medicimbal, rockovou revivalovou kapelu
Kabát z Vrábel na Slovensku a komorní soubor Musica animae.
Léto bylo horké, padal jeden teplotní rekord
za druhým. Dne 8. srpna rtuť teploměru vyšplhala na 39,7 °C.
Tradiční hody byly zahájeny v neděli 18. srpna. Dlouhý průvod chasy oděné do nádherných a bohatých krojů vedl po tři dny ulicemi
města první stárkovský pár Jiří Schäfer a Barbora Grůzová.

•
•

•

Pracovníci stavební skupiny služeb města
se pustili do generální opravy chodníku ve
spodní části Zahradní ulice.

•
•

•

•

•

•

Tradiční zahrávky hodů spojené s volbou
stárků se konaly 20. července.
První prázdninový měsíc byl velmi horký
a suchý. Podle údajů z meteostanice Velké
Pavlovice - Šlechtitelská stanice se teploty
v červenci pohybovaly od 9,8 °C do 37,1°C.
Průměrná teplota činila 22,7 °C. Jediné srážky byly zaznamenány 5. a 11. července, přičemž jejich souhrn činil pouhých 8,91 mm.
Nejteplejším dnem byla sobota 27. července,
kdy teplota vystoupala až na 37,1 °C.

SRPEN

KVĚTEN
•

•
•

Vinařské derby v I. A třídě zvládly popáté
v řadě Velké Pavlovice. Původně se mělo hrát
okresní derby Bořetic a Velkých Pavlovic na
konci března. Téměř zimní počasí však donutilo přeložit zápas až na druhý květnový
svátek. Zápas vyhrály hostující Velké Pavlovice 2:1.
Zatímco dlouhodobý květnový průměr pro
Jihomoravský kraj činil 65 mm srážek (pro
Břeclavsko ještě méně), za květen zaznamenala meteostanice Velké Pavlovice - Šlechtitelská stanice 105,9 mm srážek.

•
•

Ve dnech22. – 25. června spadlo dle údajů
meteostanice Velké Pavlovice - Šlechtitelská
stanice na 70 mm srážek. Na stanici ve vinicích na Štarvickách ,ve druhé části katastru,
překročil úhrn hodnotu 100 mm. Během
června spadlo 127,5 mm srážek.
Na mezinárodní soutěži vín Muvina 2013
získalo Vinařství Baloun zlatou medaili.
Začátkem prázdnin odstartovala již s tradicí
Expedice Krajem André. Celá trasa měří 41
km, přichystány byly i kratší alternativy. Cykloturisté mohli na trase ochutnat místní speciality a dle očekávání také navštívit některý
z otevřených vinných sklípků.

•

•

•
Za odborného dohledu projektanta velkopavlovické rozhledny Slunečná pana Antonína Olšiny a zástupce dodavatelské stavební firmy Teplotechna Ostrava, a.s. proběhla údržba dřevěných prvků konstrukce
rozhledny.
Pracovníci Služeb města se pustili do budování druhé etapy zvelebení cesty na Starou
horu, která je známá místním názvem Pajerka. Na cestu byly navezeny a upěchovány
podkladní vrstvy hrubého štěrku a kameniva
a osazeny obrubníky. Po dokončení jsou tak
vyřešeny problémy s těžko sjízdným povrchem deštěm často vyplavované sprašové
cesty.

Pracovníci Služeb města provedli výchovný
řez korunek u mladých stromů a zálivku s využitím stimulantů na posílení kořenové soustavy před zimním obdobím.
Putování za burčákem po Modrých Horách
o druhé zářijové sobotě provázelo krásné počasí a velká návštěvnost. Cyklisté i pěší měli
opětovně možnost projet krásnou přírodou v
oblasti pěti obcí Modrých Hor.
Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. a Služby města dokončily generální opravu části
vodovodního řadu v ulici Pod Břehy a Nad
Zahrady.
Název „Meruňky na talíři“ dostala do vínku
kuchařka meruňkových receptů, která byla
poprvé představena při zahájení Zemědělské
výstavy „DARY JIŽNÍ MORAVY“.

Především pro rockery tělem i duší se stal největším tahákem 1. ročník hudebního festivalu Vinohraní ve Viniu, kde účinkovala řada
hudebních hvězd: Tibet, Fleret, Legendy se
vrací, Katapult a Tublatanka.
Poslední srpnový den patřil Velkopavlovickému vinobraní. Scénka o zarážení hory, tóny
cimbálových muzik, veselý zpěv, pestré lidové kroje, víno a burčák, to vše každým rokem
náleží této slavnosti vinařů.

•

•

S úspěchem se setkala třídenní zemědělská
výstava Dary jižní Moravy, na které se podílely všechny místní zemědělské, vinařské
a chovatelské spolky. Desítky lidí přispěly
k obnovení tradice zemědělské výstavy, která
byla pořádána naposledy v 70. letech. Výstava probíhala v Ekocentru Trkmanka, ve
Vinných sklepech Františka Lotrinského, ve
sportovním areále TJ Slavoj Velké Pavlovice,
v sokolovně a v sýpce.

ŘÍJEN
•

•

•
•

•

Petr Hasil, dobrovolný hasič, převzal z rukou
prezidenta Miloše Zemana a jihomoravského hejtmana Michala Haška ocenění za
osobní obětavost při zajišťování bezpečnosti
spoluobčanů formou prevence, při zásazích
při požárech, dopravních nehodách a krizových situacích spojených s poskytováním
neodkladné první pomoci a se záchranou
lidského života.
Pracovníci Služeb města pokračovali na budování vozovky v nové ulici Ostrovecká.

Po dokončení bytů pro seniory v ulici Bří
Mrštíků byly zahájeny venkovní úpravy, tesaři osadili pergoly a stavaři se pustili do budování dvora.
Ve dnech 25. a 26. října se v České republice
konaly předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ve Velkých Pavlovicích bylo zapsáno 2 531 voličů. K volbám
se dostavilo 1 600 z nich, platných hlasů
bylo odevzdáno 1 589, což se rovná 63,22 %
účasti. Nejvíce hlasů dali velkopavlovičtí občané - 1. ČSSD 23,41 %, 2. ANO 2011 19,82
%, 3. KSČM 14,85 %, 4. KDU-ČSL 9,38 %,
5. ÚSVIT 8,37 % a 6. ODS 7,74 %.
Svatohubertskou mši svatou slouženou k poctě české myslivosti, za živé i zemřelé lesníky
a myslivce, která se stala již tradicí myslivců,
celebroval místní farář P.ThLic. Marek Kardaczyński. Na lesnice troubili trubači Školního lesního podniku Křtiny.

PROSINEC

LISTOPAD
•
•

•
•

•

•
•

17. listopadu, s hřejícím sluncem v zádech
uzavřeli účastníci Podzimní šlapky cykloturistickou sezónu roku.
Svatomartinské otevřené sklepy opět nezklamaly. Dvacet vybraných sklípků při této příležitosti navštívila zhruba tisícovka návštěvníků, kterým byla nabídnuta nepřeberná
škála vzorků vín, v čele se svěžím Svatomartinským ročník 2013.
Historický sklep Vinařství Lacinovi se umístil
na 9. místě TOP VINAŘSKÝCH CÍLŮ.
Šampionem VIII. ročníku Promenády červených vín 2013 se stalo víno Cabernet Moravia
- výběr z hroznů 2011 z Vinařství U Kapličky
Zaječí. Zlatou kolekci vín získalo Vinařství
Vít Sedláček z Vrbice, stříbrnou Vinium a.s.
Velké Pavlovice a bronzovou opět Vinařství
U Kapličky Zaječí.

100. výročí od založení oslavila 23. listopadu
Tělocvičná jednota Sokol Velké Pavlovice.
Slavnostní akademie byla ukázkou spojení
historie a současného života zdejšího Sokola.
Oslavu doplnila výstava fotografií, historické sokolské kroje, písemnosti, kroniky Sletů
i vítězné trofeje z vaření gulášů.
Tradiční slavnost místních vinařů Svěcení
mladého vína se konala v neděli 24. listopadu
ve Vinných sklepech Františka Lotrinského.
135 vzorků mladých vín posvětil páter ThLic.
Marek Kardaczyński.
O první adventní neděli byl na náměstí u radnice za doprovodu vánočních písní v podání
dětského souboru a dechové hudby ZUŠ
slavnostně rozsvícen vánoční strom.

•

•

•

Stalo se již tradicí, že rok co rok v čase adventním pořádají takřka všechny třídy, vyučující
a žáci Základní umělecké školy ve Velkých
Pavlovicích hudební vánoční besídky.

•

Poslední adventní neděle 22. prosince patřila tradičně vánočnímu jarmarku, který se již
několik let koná na náměstí u radnice. Den
věnovaný vánočnímu koledování, koncertování, řemeslnému jarmarku, výstavám, tvůrčímu tvoření, svařenému vínu a punči, domácí zabíjačce a sváteční vánoční náladě.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých
Pavlovicích se při svátečních mších o Vánocích rozezněl slavnostními tóny v podání
chrámového sboru Laudamus, dívčího pěveckého sboru a dechové hudby ZUŠ.
O Silvestrovské půlnoci se na náměstí u radnice sešly stovky velkopavlovických občanů,
aby společně přivítaly příchod Nového roku
2014.
V roce 2013 se ve Velkých Pavlovicích narodilo 34 dětí, zemřelo 29 občanů. K poslednímu
dnu v roce v městečku žilo 3 067 občanů.

•
•
•
•

Byty pro seniory v ulici Bří Mrštíků byly zkolaudovány a ožily prvními nájemníky.

Ve stavební zóně Padělky, v ulici Ostrovecká
a propojení s ulicemi Horňanského a Kopečky, byla dokončena nová vozovka. Inženýrské stavby Hodonín osadily obrubníky
a položily podkladové vrstvy. Pracovníci služeb města poté celou plochu vydláždili betonovou dlažbou.
Kompostárna s kapacitou 10 000 tun biologicky rozložitelných odpadů ročně byla 13.
prosince uvedena do provozu v lokalitě Hantály a.s. Investorem akce je DSO Čistý jihovýchod, celkové náklady na stavbu přesáhly
42 milionů korun.

Věra Procingerová

